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L’alcalde
Antonio Balmón

ESPERANÇA PER ENFORTIR  
EL NOSTRE FUTUR

Con esta revista cerramos el año, un año que nos 
plantea ahora mismo incertidumbres para el futuro. 
Normalmente asociamos la Navidad al deseo 
de Paz, pero es evidente que este año, con una 
guerra en Europa, cercana y que se deja sentir en 
profundidad, tanto por su coste en vidas humanas 
como por su incidencia a nivel económico, el deseo 
de Paz es mucho más que una frase amable.

En perspectiva, vemos que este año también nos 
ha permitido recuperar el paso, recuperar el hilo de 
la normalidad en la ciudad, el ritmo de la actividad 
económica, la animación de las fiestas populares, 
de la vida ciudadana en general. Durante las fiestas 
es bien fácil impregnarse del espíritu positivo, de 
ese ambiente general que permite ver todavía un 
agradecimiento por haber dejado atrás un período 
complicado, y poder plantear deseos para el futuro, 
a pesar de las incertidumbres. Es bien fácil porque 
el entorno, la familia, la ciudad, transmiten estas 
sensaciones: confianza, amor y solidaridad.

Espero que también tengáis la suerte de disfrutar 
de estas fiestas, de todas estas pinceladas positivas, de 
lo que la vida nos da y no tanto de las sombras que 
encontramos. Nuestra ciudad ha demostrado que ha 
sido capaz de pasar por situaciones difíciles y salir 
más fuerte. Tenemos un corazón muy grande, y en 
Navidad lo sentiremos más que nunca, sentiremos 
su latido, de humanidad, de acompañamiento, de 
solidaridad. Reencontremos la Navidad con esperanza, 
con fuerza, y con mucha confianza en el futuro.

¡Felices fiestas!

Amb aquesta revista tanquem l’any, un any que ens 
planteja ara mateix incerteses per al futur. Normalment 
associem el Nadal al desig de Pau, però és evident que 
aquest any, amb una guerra a Europa, propera i que es 
deixar sentir en profunditat, tant pel seu cost en vides 
humanes com per la seva incidència a nivell econòmic, 
el desig de Pau és molt més que una frase amable.

En perspectiva, veiem que aquest any també 
ens ha permès recuperar el pas, recuperar el fil 
de la normalitat a la ciutat, el ritme de l’activitat 
econòmica, l’animació de les festes populars, de la 
vida ciutadana en general. Durant les festes és ben 
fàcil impregnar-se de l’esperit positiu, d’aquest ambient 
general que permet veure encara un agraïment per 
haver deixat enrere un període complicat, i poder 
plantejar desitjos per al futur, tot i les incerteses. És ben 
fàcil perquè l’entorn, la família, la ciutat, transmeten 
aquestes sensacions: confiança, amor i solidaritat.

Espero que també tingueu la sort de gaudir 
d’aquestes festes, de totes aquestes pinzellades 
positives, d’allò que la vida ens dona i no tant de les 
ombres que hi trobem. La nostra ciutat ha demostrat 
que ha estat capaç de passar per situacions difícils 
i sortir-ne més forta. Tenim un cor molt gran, i 
per Nadal ho sentirem més que mai, sentirem el 
seu batec, d’humanitat, d’acompanyament, de 
solidaritat. Retrobem el Nadal amb esperança, 
amb força, i amb molta confiança en el futur.

Bones festes!
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MÁS PLANTILLA, NUEVOS 
VEHÍCULOS Y MEJORES  

MEDIOS PARA REFORZAR LA  
SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento de Cornellà ha desarrollado su 
compromiso con la seguridad ciudadana a lo largo 
de este año con un importante esfuerzo en el 
incremento de la plantilla de la Guardia Urbana y 
la dotación de nuevos vehículos. Eso ha permitido 
ampliar diversas unidades, y sumado a las mejoras 
tecnológicas de los últimos años, pone de manifiesto la 
voluntad de incidir en la protección de la convivencia 
en las calles y en las viviendas de la ciudad.

De hecho, en 2022 el presupuesto municipal 
aumentó un 35% respecto al del año anterior, cosa 
que incluye tanto el gasto corriente y de personal 
–que, por tanto, se mantendrá en los próximos 
ejercicios-, como la importante inversión realizada.

A la plantilla se han incorporado 12 agentes, 1 perro 
policía más, y 2 coches eficientes. Esta ampliación ha 
permitido que la Unidad de Seguridad Ciudadana, creada en 
2011, pase de 1 a 2 equipos, además dotados con vehículos 
renovados y nuevo equipamiento (chalecos de protección, 
cámaras integradas, escudos, etc.). Los dos equipos de 
la USC prestan servicio siete días a la semana, y aunque 
inicialmente se destinaron al barrio de Sant Ildefons, ahora 

han ampliado sus objetivos a otras zonas de la ciudad, 
como zonas de ocio nocturno durante el fin de semana.

La Unidad de Convivencia, especializada en 
resolución de conflictos en comunidades de 
vecinos, también se ha ampliado este año, así 
como la dotación de guardias de barrio.

MEJORAS TECNOLÓGICAS
Cornellà de Llobregat y su Guardia Urbana han 
tenido un papel fundamental en el desarrollo de la 
app para móviles M7-Cityzen Security (conocida 
antes como APP Seguretat Ciutadana). Quien 
tiene instalada la aplicación en su móvil puede 
enviar alertas inmediatas (y con geolocaliza-
ción) a la policía local que se gestionan desde una 
sala de control donde destaca un gran videowall 
que permite actuar con la máxima celeridad. 

La aplicación ha incorporado un protocolo 
de localización de personas vulnerables, publica 
información sobre seguridad preventiva y 
primeros auxilios, y también ofrece un servicio 
específico para comerciantes que lo soliciten. 

12 
agentes incoporados  
a la plantilla
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MÁS RECURSOS HUMANOS
• Se ha ampliado la Unidad de Seguridad 

Ciudadana (USC) a dos equipos

• Más guardias de barrio (un cabo y 14 agentes 
en total), especializados en la atención de 
proximidad a la población y los comercios

• Ampliación de la Unidad de 
Convivencia (UCO) para afrontar las 
problemáticas sociales y vecinales

• Creación del Servei d’Observació 
Nocturna (serenos)

• Nuevo servicio ALBATROS: patrulla 
conjunta de Guardia Urbana y Mossos 
d’Esquadra para velar por la seguridad de 
las mujeres en zonas de ocio nocturno

Más presencia policial y apuesta 
por la prevención de conflictos 

Finalmente, otro elemento fundamental para 
aumentar la sensación de seguridad en la ciudad 
y la efectividad de la acciones ha sido reforzar la 
coordinación con otros cuerpos de seguridad. 
Durante estos últimos años se han ampliado 
los operativos con Mossos d’Esquadra y Policía 
Nacional, según las atribuciones de cada cuerpo.

En este mismo ámbito, destaca la ampliación 
de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) a dos 
unidades. La Guardia Urbana también mantiene su 
trabajo de prevención y el correcto cumplimiento 
de las ordenanzas municipales; un ejemplo de 
ello es la ampliación de la Unidad de Convivencia 
(UCO), que afronta específicamente las problemá-
ticas sociales y vecinales. Ambas líneas de trabajo, 
la presencia policial y la prevención de conflictos, 
tienen como objetivo último ofrecer mayor 
sensación de seguridad a todos los niveles para 
garantizar la cohesión social en el futuro.

MÁS RECURSOS MATERIALES 
Y TECNOLÓGICOS
• Ampliación de los vehículos de la USC, cambio de 

rotulación para mayor visibilidad e identificación 
así como de los uniformes de los equipos

• Ubicación de 33 cámaras de videovigilancia 
tanto de seguridad como de tráfico y diversos 
sensores de sonido en zonas específicas

• Dron para efectuar vigilancia y 
actuaciones de control
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MAYOR VIGILANCIA 
SOBRE LOS VEHÍCULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL

La Guardia Urbana también tiene la misión de 
hacer cumplir las ordenanzas municipales en lo que 
respecte a la seguridad vial y ordenamiento del tráfico. 
En los últimos años, el gran aumento de Vehículos 
de Movilidad Personal (VMP) como bicicletas y 
patinetes eléctricos ha comportado una mayor 
vigilancia respecto al cumplimiento de la normativa 
por parte de estos vehículos, tanto para velar por la 
seguridad de sus conductores como la seguridad 
del resto de peatones y usuarios de la vía pública. 

Según datos de la Guardia Urbana, entre enero y 
septiembre de 2022, se abrieron 1.320 expedientes  
sancionadores contra VMP, más del doble 
que durante todo el año 2021.

LUCHA CONTRA LAS MAFIAS 
QUE OCUPAN PISOS 

La ocupación ilegal de pisos por parte de grupos 
organizados –mafias-, con el único propósito de 
especular y realquilar o vender las viviendas para 
obtener beneficios, genera una grave problemática 
social y de convivencia con el vecindario. La voluntad 
del Ayuntamiento de Cornellà es ofrecer una 
protección efectiva a los pequeños propietarios 
y a los vecinos de las comunidades afectadas. 

A raíz del esfuerzo realizado, en los últimos cuatro 
años se ha constatado un descenso importante tanto 
de los intentos como de las ocupaciones ilegales de 
vivienda consumadas: un 67% menos, entre 2019 
y 2021, solamente en el barrio de Sant Ildefons.

PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 
PER GAUDIR AMB COMODITAT 
DELS NOSTRES CARRERS

El tram inicial de la carretera del Prat, entre el passeig 
dels Ferrocarrils Catalans i el carrer de Francesc Layret, 
es restringeix al trànsit de vehicles cada cap de setmana. 
Només els veïns i els comerciants d’aquest tram afectat 
per les restriccions de trànsit poden accedir als seus 
habitatges i establiments comercials per tractar-se 
de vehicles autoritzats. L’accés es controla amb una 
càmera des de la rotonda del passeig dels Ferrocarrils. 

L’acció s’integra dins del conjunt d’actuacions 
portades a terme darrerament en el barri Riera, 
emmarcades en el projecte Cornellà Natura, com ara 
l’ampliació i adequació dels espais per a vianants, la 
zona verda gratuïta per facilitar l’aparcament als veïns i la 
construcció d’una rotonda a l’avinguda del Baix Llobregat.

OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
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El Ayuntamiento de Cornellà ha 
modificado la Ordenanza General 
de Convivencia ciudadana, donde 
hace referencia al uso inadecuado 
de los espacios y bienes públicos. 
La modificación supone un 
incremento considerable de las 
sanciones por tirar o abandonar 
residuos en la vía pública, con el 
objetivo de combatir el incivismo y  
el comportamiento vandálico.

La medida pretende 
contribuir al cambio de actitud 
y a la erradicación de los 
comportamientos incívicos, que 
provocan mala imagen del espacio 
público de la ciudad, generan 
problemas de salubridad, atraen a 
roedores e insectos, y provocan 
malos olores en nuestras calles.

En lo que llevamos de año, la 
Guardia Urbana ha sancionado a 
533 personas con multas de 300 
euros. Ahora, estas sanciones se 
incrementan, debido al esfuerzo 
económico que el Ayuntamiento 
destina a corregir esta actitud 
vandálica e incívica, esfuerzo que 
el consistorio considera que no 
tiene por qué  ser soportado por 
la mayoría de la ciudadanía. El 
destino del gasto público debe 
ser el bien común, no corregir el 
comportamiento de una minoría.

CORNELLÀ MULTARÁ CON 
850 EUROS A LAS PERSONAS 

QUE DEJEN LA BASURA FUERA 
DE LOS CONTENEDORES

SANCIONAR  
EL VANDALISMO

La modificación de la Ordenanza 
también introduce las sanciones 
por actos vandálicos, es decir, 
por daños intencionados a 
bienes, edificios y mobiliario 
urbano, y se modulan según 
su gravedad o el valor de la 
reparación del elemento dañado. 

El Ayuntamiento plantea que el esfuerzo económico 

destinado a corregir estas actitudes incívicas o vandálicas 

no debe trasladarse al conjunto de la ciudadanía

En lo que llevamos de año,  

la Guardia Urbana ha 

sancionado a 533 personas 

por dejar la basura fuera 

de los contenedores

MAL USO DE LOS 
CONTENEDORES:

Tirar o abandonar 
residuos en la 
vía pública

Multa por reincidencia

Uso de vehículos 
para abandonar 
residuos fuera de los 
espacios adecuados

DAÑOS A BIENES PÚBLICOS:

Tirar o abandonar 
residuos en la 
vía pública

Multa por reincidencia

Uso de vehículos 
para abandonar 
residuos fuera de los 
espacios adecuados

600 €

De  
601 a 

1.000 €

De  
1.001 a 
3.000 €

850 €

1.501 €

2.001 €
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SEGURETAT I PROTECCIÓ 
A LES ZONES COMERCIALS  
AMB EL DISPOSITIU GRÈVOL
Durant la temporada de Nadal, 
la Guàrdia Urbana de Cornellà i 
els Mossos d’Esquadra treballen 
conjuntament per engegar el 
dispositiu Grèvol. Aquest dispositiu 
para una atenció especial als 
mercats i a les zones comercials 
de la nostra ciutat, perquè tothom 
pugui sentir-se segur durant el 
període en què hi ha més afluència 
de l’any. Aquestes patrulles –formades 
 per guàrdies de barri de la policia 
local i la unitat de proximitat dels 
Mossos– van majoritàriament 
a peu, i de vegades amb les 
motocicletes policials dotades de 

llum blava d’alta visibilitat, perquè 
es puguin identificar ràpidament.
Els eixos comercials on es fa 
especial èmfasi per reforçar la 
presència dels guàrdies de barri són:
•  Mercat de Sant Ildefons, botigues 

exteriors i àrea d’influència
•  Carrer de la Miranda, 

Mercat Marsans i carrer 
de Mossèn Andreu

•  Avinguda del Parc, plaça de 
les Delícies, carrer de Bonestar 
i plaça de Catalunya

•  Rambla d’Anselm Clavé, Mercat 
Centre, carrers de Rubió i Ors 
i de la Verge de Montserrat

Aquest dispositiu està en marxa des 
del 9 de desembre i té prevista la 
seva finalització el dia 7 de gener. 
Si necessiteu qualsevol mena 
d’ajuda o contactar amb la Guàrdia 
Urbana de Cornellà, truqueu 
al 93 377 14 15 o utilitzeu l’app 
Cornellà Seguretat Ciutadana.
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EN NAVIDAD,  
COMPRA EN 
CORNELLÀ
Estas semanas son habitualmente las de más actividad 
comercial, como preparación de citas especiales de 
Navidad, fin de año, Reyes, etc. El Ayuntamiento de 
Cornellà y la entidad Cornellà Compra a Casa, que 
además de numerosos establecimientos y tiendas 
locales agrupa a los paradistas de los tres mercados 
municipales, colaboran para fomentar una compra 
responsable y de proximidad. La protección del 
pequeño y mediano comercio local es importante 
tanto por su papel como cohesionador del espacio 
público como por su peso en el empleo. “Per Nadal 
compra a Cornellà: ets a casa” resume el mensaje de 
esta campaña, que se puede ver en banderolas y vallas 
publicitarias y en medios de comunicación locales.

Desde el 19 de diciembre y hasta el 5 de enero 
habrá actividades específicas en los principales ejes 
comerciales y los mercados municipales para promover 
las compras navideñas en estos establecimientos. 
Además, la iluminación navideña –de la que tenéis 
más detalles en las dos páginas siguientes– es instalada 
por el Ayuntamiento de Cornellà en colaboración 
también con la asociación Cornellà Compra a Casa.

La campaña publicitaria 

incide en el valor añadido de 

la compra de proximidad

HORARIOS ESPECIALES DE  
LOS MERCADOS MUNICIPALES 

Mercado Centre: 
22, 24 y 31 de diciembre, de 8 a 15 h
23 y 30 de diciembre, de 8 a 20 h
5 de enero, de 8 a 15 h

Mercado Marsans: 
22 de diciembre, de 8 a 14 h
23 y 30 de diciembre, de 8 a 20 h
24 y 31 de diciembre, de 8 a 14.30 h
5 de enero, de 8 a 14 h

Mercado de Sant Ildefons:  
22, 23 y 30 de diciembre, de 8 a 20 h 
24 y 31 de diciembre, de 8 a 15 h 
5 de enero, 8 a 14 h



Más de 50 calles de los diferentes barrios de la ciudad se han iluminado 
con guirnaldas de luces este año, desde la fiesta de encendido del 
pasado 26 de noviembre. La iluminación navideña, que desde hace años 
se realiza exclusivamente con bombillas de bajo consumo, se instala 
en las calles de la ciudad con mayor tradición comercial hasta 
el 6 de enero, acompañada también de figuras decorativas de 
grandes dimensiones en todos los barrios: bolas de Navidad, 
trineos, un oso gigante, abetos de luz… Son algunos de los 
elementos que se podrán encontrar este año, incluyendo 
una decoración en forma de gran carpa y un abeto 
de 12 metros de altura en la plaza de Catalunya. 

Estos días, os animamos a pasear por la 
ciudad para disfrutar de la decoración de Navidad 
y participar en nuestro concurso de Instagram 
#LlumsdeNadalCornella22. Tenéis que compartir 
en vuestras redes una foto con los elementos de 
luz, etiquetar las cuentas @queferacornella i 
@auditcornella con el hashtag del concurso. 
Entraréis en un sorteo de entradas dobles 
para “Recordando a Grease” (4 de febrero 
en L’Auditori) y para el espectáculo que  
escojáis de la nueva programación del  
Cornellà Escènica. Podéis participar durante 
todas las navidades. El ganador o la ganadora 
se dará a conocer el 10 de enero de 2023 
en la cuenta @queferacornella.

Fontsanta-Fatjó

FONTSANTA 
-FATJÓ

Cornellà
Centre

Cornellà 
Riera

Ignasi Iglesias

EL PEDRÓ

CENTRE
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RENOS, OSOS, ABETOS, TRINEOS… 
LA NAVIDAD SE LLENA DE LUZ

UNA NUEVA 
ILUMINACIÓN 
INUNDA LAS CALLES 
DE CORNELLÀ

RIERA

Cinco bolas rojas. Plazas de 
Sant Ildefons, de la Sardana, 
de Can Suris, calle Avellaner 
y bajo el viaducto de Renfe

Ajuntament R. Anselm
 Clavé

1 

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
es

Dos renos. Plaza Josep Tarradellas

Trineo. Delante de la biblioteca Teresa Pàmies

2

4

5

8

3

1

Dos bolas navideñas. Calles  
Frederic Soler (esquina Avda. 

República Argentina) y Montserrat Roig

2

Reno con trineo. Plaza Extremadura

Rubió i Ors

6

5

1B M

B
M

B

B

9
B

M

1 M

B



R. Anselm
 Clavé

SANT  
ILDEFONS

Sant 
Ildefons

Gavarra

LA GAVARRA

El Pedró
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Almeda

ALMEDA

Parc de Can 
Mercader

Av. S. Alle
nde

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
es

Torre de
la Miranda

  A
v.

 S
an

t I
ld

ef
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C
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Abeto de 12 metros y carpa de circo. Pl. de Catalunya

4

1

3

2

7

Buzones rojos

B

M

B

Figuras del Mag Maginet

B
B

M

@queferacornella  
@culturacornella
#nadalcornella

B

B

M

B

B

M

Abeto  
Nordik de 8 m  
con bolas  
de colores.  
Can Vallhonrat

6
Oso mago. Plaza Pallars

8

Abeto cónico 
de 9,20 m. 
Plaza Lluís 
Companys

9

M B
B

M 1

7 M

#LlumsdeNadalCornella22
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Durant aquest mes de desembre i principis de gener, la ciutat s’omple d’activitats que 
ens omplen de l’esperit nadalenc. Des de concerts, exposicions, pessebres realitzats per 
diferents entitats, cites solidàries… Tot això ens anuncia l’arribada de les festes de Nadal 
i dels Reis, amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos. 

ACTIVITATS 
TRADICIONALS 
I SOLIDÀRIES 
OMPLEN L’AGENDA 
D’AQUEST NADAL

FINS AL 23 DE DESEMBRE 
PESSEBRE DE NADAL 

 Seu ACE La Segarra  18.30 a 20 h
Dimarts tarda i festius tancat. 
Organitza: ACE La Segarra

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE 

LETTER FOR SANTA! 
 Biblioteca Marta Mata  17 h

Vine a la biblioteca a omplir i entregar 
la teva carta en anglès al nostre Santa. 
A càrrec de Kids & Us. Accés lliure.

NIT DE PAU 
 Seu Peña Dominó  18 h

Nadales amb la Societat Coral La 
Unió, el Cor de la Peña Dominó, Cor 
de la Il·lusió del Centre Cívic Sant 
Ildefons, Ritmo de Mi Tierra i Cornellà 
Band. Fi de festa amb xocolata, 
moscatell i dolços tradicionals.

FINS AL 24 DE DESEMBRE 
CREA… ACCIÓ! UN, DOS, TRES 
L’ADVENT EN UN NO RES 

 Biblioteca Central de Cornellà  
 DL a DV: 15.30 a 20.30 h  

DC a DS: 10 a 14 h  
A càrrec de Les imaginaires. Per a 
infants de més de 3 anys. Accés 
lliure en funció de l’aforament.

DISSABTE 24 DE DESEMBRE 
CONCERT ARRIBA EL NADAL! 

 C. Miranda / Pl. Catalunya  12 h
Concert amb la Cornellà Band. 
Organitza: Societat Coral La Unió

DILLUNS 26 DE DESEMBRE 
ACTUACIÓ DE LA PASTORAL 
DE L’ASSOC. ANDALUSA 
HIJOS DE ALMÁCHAR 

 Seu ACA Hijos de Almáchar  18 h
Final al Centre Cívic de Sant Ildefons,  
a les 19 h.

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE 
CARTER REIAL 

 Seu ACE La Segarra  19 h
Carter Reial per entregar la 
Carta a Ses Majestats.
Organitza: ACE La Segarra

ARBRES DELS DESITJOS 
DE LA FADA ONDINA 
Vine a penjar el teu desig! Hi ha un 
d’aquests arbres a tots els barris:
ALMEDA: passeig dels Ferrocarrils /  
Dolors Almeda
RIERA–CENTRE: passeig FFCC  
/ plaça de la Sardana
FONTSANTA-FATJÓ: 
plaça de Can Suris
LA GAVARRA: plaça de Catalunya 
(cantonada Anoia-Bonestar)
EL PEDRÓ: plaça del Pallars
SANT ILDEFONS: Escola Bressol 
Mag Maginet, Escola Sant Ildefons  
i carrer de l’Avet
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Consulta l’agenda 
completa a  
www.cornella.cat

DISSABTE 31 DE DESEMBRE 
LA DONA DELS NASSOS 
I ALTRES CAPGROSSOS   

 Plaça de l’Església  12 h
Activitat itinerant sobre la tradició 
de la Dona dels Nassos.
Organitza: Geganters de Cornellà 

(Foment de Cultura Popular)

FINS AL 9 DE GENER 
EXPOSICIÓ PATRIMONI 
HISTÒRIC DE CORNELLÀ

 Biblioteca Marta Mata 
 DL a DV: 15.30 a 20.30 h  

DT i DS: 10 h a 14 h

FINS AL 29 DE GENER 
XVII MOSTRA DEL GRUP DE 
PINTORS DE CORNELLÀ  

 Castell de Cornellà  
 DL a DV: 10 a 14 h i 17 a 20 h 

DG: 10 a 14 h

FINS AL 3 DE FEBRER 
PESSEBRE DE NADAL  

 Església de Santa Maria  
 DL a DG: 10 a 21 h

Organitza: Grup de Pessebristes 

de la parròquia de Santa Maria

FINS AL 26 DE FEBRER 
ESTIUEIG DE PROXIMITAT, 
1850-1950   

 Museu Palau Mercader   
 Diumenge de 10 a 14 h

Exposició produïda per l’Oficina 
del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, el Museu 
d’Arenys de Mar i el Museu 
de la Nàutica del Masnou.

LA FIRA INFANTIL  
DE NADAL OS  
ESPERA EN EL PELL
Del 22 al 31 de diciembre, la Fira Infantil de Nadal abrirá puertas en el 
Parc Esportiu Llobregat (PELL), como ya sucedió el año pasado. El salón 
infantil se llenará de actividades como atracciones, castillos hinchables, 
talleres de todo tipo, juegos de mesa, etc. Una amplia oferta lúdica y 
educativa especialmente dirigida a los menores de 3 a 12 años de edad. 

El horario será de 11 a 20 horas, excepto los días 24 y 31 en que se 
adelanta el cierre a las 18 horas. Los días 25 y 26 de diciembre estará cerrado.  
Las entradas se pueden comprar en la misma taquilla de acceso del PELL 
con tarjeta bancaria.

Este año, el salón infantil que organizan el Ayuntamiento de Cornellà y 
la empresa municipal Procornellà llega a su 29a edición. Más información en  
www.firacornella.com

DEL 22 AL 31 DE DESEMBRE  
 Parc Esportiu Llobregat  11 a 20 h 

Tancat els dies 25 i 26. Dies 24 i 31, obert d’11 a 18 h 
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El Campament Oriental obre portes de nou a la Fira de 
Cornellà, cada tarda dels dies 28 a 30 de desembre de 
2022 i de l’1 al 4 de gener de 2023. L’espai interior del 
palau firal es converteix, amb la màgia del Mag Maginet 
i l’ajuda de tots els seus col·laboradors i voluntaris, en 
un espai d’il·lusions i ple de color on els nens i les nenes 
de Cornellà poden trobar el Maginet, que els explicarà 
alguns secrets de l’arribada dels Reis d’Orient d’aquest 
any 2023, a més de jocs i altres elements fantàstics.

L’accés al Campament serà amb reserva prèvia, 
igual que els dos darrers anys. La reserva d’entrades 
estarà oberta, a partir del dilluns 19 de desembre a 
les persones empadronades a Cornellà, i a partir del 
dia 24 estarà oberta per a la resta. Recordeu que les 
entrades són gratuïtes, i que cadascuna dona accés 

a un menor acompanyat d’un adult. Tingueu en 
compte calcular les que necessiteu per família, per 
no demanar-ne més de les necessàries, ja que això 
podria causar que altres nens i nenes de la ciutat 
no en trobessin de disponibles per fer la visita. 

A dins del Campament Oriental els infants fan un 
recorregut, que dura al voltant de 25 minuts, on aniran 
trobant els diferents personatges vinculats amb la Nit 
de Reis de Cornellà, com la Fada Ondina o el Bernadet. 
La decoració fa referència a l’element màgic, a alguns 
detalls del conte de Reis d’aquest any i, especialment, 
a la música. Al final, en un espai reservat només als 
infants, el Mag Maginet els explicarà alguns detalls 
secrets de com està preparant l’arribada dels seus 
amics, Melcior, Gaspar i Baltasar, el pròxim 5 de gener.

#nadalcornella

VINE A VEURE LA MÀGIA  
DEL MAG MAGINET AL  

CAMPAMENT ORIENTAL
DEL 28 AL 30 DE DESEMBRE I DE L’1 AL 4 DE GENER  

A LA FIRA DE CORNELLÀ
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LA NENA DE L’ANORAC 
VERMELL

El conte de la Nit de Reis 2023 es titula “La nena de 
l’anorac vermell”; l’ha escrit David Colomera Pizarro 
i l’han il·lustrat Irene Jover López i Antha Casanova 

Alcaide. S’ha distribuït entre els escolars de 3 a 11 
anys de les escoles de Cornellà i també en podreu 

trobar al mateix Campament Oriental. El relat, en 
què el Mag Maginet hi té, com és habitual, un paper 

protagonista, també us donarà algunes pistes de 
l’ambientació del Campament d’aquest any.

ACCÉS AL CAMPAMENT 
ORIENTAL
•  Les invitacions estaran disponibles a  

https://entradescornella.cat a partir del 19 de 
desembre per a les persones empadronades a 
Cornellà, i a partir del 24 de desembre per a la resta.

• Seleccioneu al web el dia i hora en què voleu 
visitar el Campament i descarregueu la invitació 
gratuïta. La reserva és nominativa i només 
serà vàlida per al dia i l’hora indicats.

• Cada invitació dona accés a un menor de 3 a 11 anys  
i a un adult al recinte de la Fira.

A TENIR EN COMPTE
Demaneu només les invitacions estrictament 
necessàries per família, així més nens i nenes de la 
ciutat tindran la possibilitat de visitar el Campament.

El Campament és un espai màgic reservat per als 
infants. Per aquest motiu, els adults només podran 
entrar al recinte de la Fira si són els seus acompanyants. 

A l’espai de la Haima del Mag Maginet només hi 
poden accedir els nens i les nenes d’entre 3 i 11 anys 
(ambdós inclosos). Hauran d’entrar sols,  
sense els acompanyants.

HI HA MOVIMENT A LA 
TORRE DE LA MIRANDA!
Quan la ciutat s’enfosqueix i va arribant la nit 
es detecten llums i moviments dins de la Torre 
de la Miranda. Si hi passeu pel davant… alceu 
la vista! Què deuen estar fent el Maginet i els 
seus ajudants Melquíades i Bernadet? 

Des del 23 de desembre i fins al 6 de gener, 
cada vespre, a la Torre de la Miranda. 

28, 29 I 30 DE DESEMBRE 
1, 2, 3 I 4 DE GENER 

CAMPAMENT  
ORIENTAL  

 Fira de Cornellà  
 17 a 21 h
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» 18.00 h. Espectacle d’arribada 

» 18.30 h. Inici cavalcada  
Av. Maresme (entre Av. de la 
Fama i Carrer Sant Ferran)

» 18.45 h. Carrer Sant Ferran 
fins Carretera de l’Hospitalet

» 19.05 h. Carretera de l’Hospitalet 
/ Carrer Rubió i Ors

» 19.15 h. Carrer Rubió i Ors 
(Biblioteca Marta Mata)

» 19.30 h. Carrer Rubió i 
Ors ( Quatre Camins)

» 19.40 h. Carretera de Sant Joan 
Despí / Carrer Revolt Negre / 
Carrer Maria Aurèlia Capmany

» 19.45 h. Carrer Montserrat Roig

» 19.50 h. Carrer Montserrat 
Roig / Av. Can Corts

» 20.05 h. Av. Can Corts / 
Carretera d’Esplugues

» 20.15 h. Ajuntament  
de Cornellà. Parlaments 

» 21.00 h. Carretera d’Esplugues 
(viaducte de la RENFE)

» 21.05 h. Av. del Parc

» 21.25 h. Plaça de Catalunya

» 21.35 h. Av. Sant Ildefons

» 21.40 h. Av. República Argentina 
(Mercat Sant Ildefons)

» 21.45 h. Carrer Mossèn Andreu

» 21.55 h. Carrer Catalans

» 22.00 h. Carretera d’Esplugues 
(davant barri del Pedró) 

» 22.10 h. Final a ‘La Rua’ 
al carrer d’Ignasi Iglesias 
(antiga estació de bombers)

Nota: A l’arribada dels Reis (Av. de la 
Fama) i als parlaments a l’Ajuntament 
hi haurà un espai reservat per a 
persones amb diversitat funcional.

La nit més esperada de l’any serà de nou una nit màgica el dijous, 5 de 
gener de 2023. Els Reis d’Orient han anunciat la seva arribada al costat de 
la Fira de Cornellà, a l’avinguda de la Fama. Tot i que encara se’n saben 
pocs detalls, el Mag Maginet explica a tots els nens i les nenes que el visitin 
al Campament Oriental què caldrà fer per ajudar-los a arribar a Cornellà.

Després de la benvinguda, les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar, 
acompanyats del Mag Maginet i la fada Ondina, recorreran tots els barris 
de la ciutat amb el seu seguici ple de màgia, música i elements de llum.
La Cavalcada creix aquest any: passa de set a dotze carrosses, totes 
amb música i efectes. S’estrenarà la Carrossa dels Xumets i també 
dues peces musicals que han creat Òscar Larios i Carles Gutiérrez.

TOT PREPARAT PER A UNA  
NIT MÀGICA EL 5 DE GENER 

Ignasi Iglésias

Gavarra

Sant 
Ildefons

Cornellà  
Centre

Parc de  
Can Mercader

Les Aigües
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Av. Rep. Argentina

Plaça  
Catalunya

El Pedró

RECORREGUT DE RECORREGUT DE LA CAVALCADALA CAVALCADA

DIJOUS 5 DE GENER DE 2023 
ARRIBADA DELS REIS

 Avinguda de la Fama  18 h
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Espectacle 
d’arribada

Parlaments

Almeda

Final

Ctra. de l’Hospitalet

Rubió i Ors

Av. Can CortsFontsanta/
Fatjó

Cornellà Riera

Sant Ferran

Av. de la Fam
a



Il·lustració: Aina Ai
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Fins al 12 de febrer de 2023 són obertes les Aules d’Estudi 
Municipals per facilitar als estudiants un espai adequat i amb 
facilitats per treballar amb més concentració. Els caps de 
setmana (dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 21 hores) 
disposeu d’aules obertes al Centre Cultural Joan N. García-Nieto, 
la biblioteca Marta Mata i la biblioteca Sant Ildefons.

Recordeu que, a més d’aquestes aules que obren especialment 
durant els períodes d’exàmens, la ciutat ofereix tres aules obertes 
cada nit: l’aula del Citilab (accés amb carnet Citilàber) i les aules 
de les biblioteques Teresa Pàmies (Almeda) i Clara Campoamor 
(Fontsanta-Fatjó), per accedir a les quals només cal inscriure’s 
prèviament i disposar de l’app Seguretat Ciutadana  
(M7-Cityzen Security).

PRÁCTICAS EN ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS 
DEPENDIENTES
La Fundació per a l’Atenció a Persones 
Dependents impartirá en febrero de 
2023 un curso destinado a obtener el 
certificado de profesionalidad en atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. El curso está 100% 
subvencionado e incluye prácticas en la 
misma Fundació (que gestiona la Residencia 
Teresa Duran). Más información en la web 
www.dependents.cat o el teléfono 93 375 00 10.

AULES D’ESTUDI 
OBERTES PER 
PREPARAR ELS 
EXÀMENS

OBERTES LES 
INSCRIPCIONS ALS  
CURSOS PER A 
DONES DEL CIRD 
El Centre d’Informació i de Recursos per 
a les Dones (CIRD) reprèn la seva activitat 
formativa de cara al primer trimestre de 
2023. Les inscripcions són obertes fins 
al 12 de gener, només cal que truqueu 
al 93 474 28 41 o bé envieu un correu 
electrònic a igualtat@aj-cornella.cat

Les propostes d’aquest hivern inclouen 
tallers dedicats a la defensa personal (en 
col·laboració amb la Guàrdia Urbana de 
Cornellà), la improvisació teatral o els 
cercles de dones, així com cursos, en aquest 
cas amb sessions setmanals, dedicats a 
l’entrenament de l’autoestima, la història 
del teatre, i la literatura amb perspectiva 
de gènere. També s’han programat dues 
conferències a finals del mes de gener.

MÉS INFORMACIÓ:
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¿Quieres participar en el Tecnohivern y dedicar una mañana a divertirte aprendiendo 
programación, robótica y cómo funciona la Inteligencia Artificial? La actividad se 
realizará el martes 3 de enero (de 10 a 12 h), es familiar y está dirigida a niños a partir de 
6 años (hasta 8 años tendrán que ir acompañados de una persona mayor de 12 años).

El precio por persona es de 4 euros y todos los interesados pueden inscribirse 
enviando un correo electrónico a inscripcio@e-citilab.eu indicando el nombre 
del participante, el año de nacimiento y el municipio de residencia. 

El 23 de novembre es va 
celebrar al Citilab Cornellà un 
acte commemoratiu del quinzè 
aniversari d’aquest laboratori 
ciutadà d’innovació social i 
digital. La sala d’actes Vicenç 
Badenes va acollir els parlaments 
de l’actual director, Javier 
González, i de l’alcalde, Antonio 
Balmón, i es va presentar una 
exposició immersiva que feia un 
recorregut pel centre a través de 
pantalles, realitat virtual, realitat 
augmentada i tècniques de 

simulació i de videojocs. La visita 
virtual es podrà fer properament 
a través del web.

INNOVACIÓ I COL·LABORACIÓ
El Citilab va obrir les portes per 
primera vegada el 23 de novembre de 
2007. Es va ubicar a l’antiga fàbrica de 
Can Suris, construïda el 1897 com a 
centre d’una colònia industrial. Havia 
tancat de forma definitiva el 1978 i 
l’edifici va restar en desús fins que, 
després d’una profunda reforma, s’hi 
ha instal·lar aquest centre tecnològic.

Des d’aquell moment el  
Citilab s’ha convertit en un referent 
com a centre digital d’innovació 
ciutadana per a la difusió i 
el foment de la Societat del 
Coneixement. Els seus mètodes 
de treball bàsics són els dels living 
labs: el pensament de disseny, el 
pensament computacional i la 
cocreació centrada en l’usuari. 
A Citilab, Internet es considera un 
mitjà per innovar de forma més 
col·laborativa i integradora amb el 
ciutadà en el centre del procés.

—CITILAB CORNELLÀ—

15 ANYS D’INNOVACIÓ  
SOCIAL I DIGITAL

TECNOHIVERN: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
A PARTIR DE 6 AÑOS

El Citilab fomenta la cocreació i 
innovar de forma col·laborativa
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PROJECTES OBERTS A TOTHOM, 
EN TOTS ELS ÀMBITS
El projecte SeniorLab explora les possibilitats de desenvolupament 
de les capacitats d’innovació entre la gent gran en el disseny 
i la construcció de la societat del coneixement.

L’EduLab impulsa l’ensenyament de la programació i la robòtica 
com a llenguatge transversal als centres educatius, integrant-la 

en el contingut curricular de l’educació formal.

El projecte Tecnoatenció és un servei de prevenció, orientació i 
tractament dels efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, 

fent especial incidència en la població infantil i juvenil.

El ThinkLab contribueix a la identificació, generació, mobilitat 
i divulgació del coneixement de la ciutadania i/o per a la 
ciutadania a través dels mitjans digitals disponibles.

La Compra Pública Innovadora és un procediment per 
a la selecció de propostes d’innovació social i tecnològica 

que donin resposta a un problema o repte social.

Tu també pots innovar! 
Descobreix tots els projectes a: 

• Sala de navegació lliure (Open Surf)

• Aula d’estudi oberta 24 hores,  
365 dies

• Activitats formatives per a tots 
els públics i tots els nivells

• Clubs d’intercanvi de coneixement

• Col·laboració amb empreses 
i aliances amb altres 
laboratoris arreu del món

Los proyectos Pack&Move y Parc Kinetical 
se han llevado el premio Innobus 2022, 
en el que han participado 10 equipos 
formados por jóvenes con estudios 
universitarios de diferentes disciplinas. 

Ambos proyectos ganadores plantean 
soluciones diferentes a la hora de obtener 
fuentes de energía verde digitalizadas. Parc 
Kinetical es el proyecto presentado por 

Isabel Salaet, de l’Hospitalet y graduada en 
ingeniería de diseño industrial, y Marcela 
Romero, de Cornellà y graduada en turismo, 
que propone el aprovechamiento de 
la energía que generan los niños en los 
parques infantiles. En concreto, pensaron 
que podría ser viable instalar baterías en los 
columpios para generar electricidad y cargar 
bicicletas eléctricas o teléfonos móviles. 

UNA JOVEN DE CORNELLÀ, PREMIADA EN EL INNOBUS 2022



EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que 
estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que 
han esdevingut aprovats definitivament els 
projectes d’obres que a continuació es detallen:

1.- Projecte d’obres anomenat “Obres de 
reforma per la construcció i instal·lació d’una 
pèrgola a la plaça d’accés a la piscina coberta 
de Can Millars”, aprovat inicialment per la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
en sessió de data 22 de juny de 2022, l’anunci 
del qual es va publicar al Butlletí Oficial de 
la Província (BOP) de data 07 de juliol de 
2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) número 8704 de data 07 
de juliol de 2022, exposant-se el mateix al 
públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament 

durant el període comprés entre el 01 de 
juliol i el 11 d’agost de 2022, al Portal de la 
Transparència durant el període comprès 
entre el 05 de juliol i el 17 d’agost de 2022 i 
havent estat publicat al Butlletí d’informació 
Municipal del mes de juliol; sense que s’hagin 
presentat reclamacions ni suggeriments 
en el període comprès entre el 01 de 
juliol i el 22 d’agost, havent estat aprovat 
definitivament de forma automàtica en data 
23 d’agost, en conformitat amb les previsions 
de l’acord d’aprovació inicial esmentat.

Contra aquest acte que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar directament 
recurs contenciós Administratiu davant 
dels Jutjats del Contenciós Administratiu, 
de Barcelona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del següent dia hàbil a la 
publicació d’aquest edicte, en la forma i 
amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, o recurs de 
reposició potestatiu en el termini d’un 
mes a comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició de 
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Cornellà de Llobregat, 6 d’octubre de 2022

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió 
de data 2 desembre de 2022, ha acordat 
aprovar les bases particulars reguladores per 
a la concessió d’ajuts socials per als exercicis 
2022 i 2023, adreçades a persones i unitats 
de convivència, residents a Cornellà de 
Llobregat, amb escassa capacitat econòmica, 
per col·laborar en les despeses per habitatge 
habitual i la convocatòria per l’exercici 2022.

Documentació:

Les bases particulars reguladores 
d’aquesta convocatòria de subvencions, 
es poden consultar/obtenir a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats 
al Departament de Procediments, Pl. Església, 
s/núm. 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12

Felicitació a Andreu Balletbò 
Urpí amb motiu del seu 100 
aniversari, el 24 de novembre
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Reconeixement públic a 
Vicenta Agustín amb una 
placa davant de la masia 
Can Maragall

Frederic Prieto, José Montilla i Antonio Balmón, 
els tres alcaldes de Cornellà de l’actual període 
democràtic, van debatre sobre el barri de Sant 
Ildefons en el marc de l’exposició “Sant Ildefons: 
una història compartida”.

El 6è Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat mostra 
el camí de les polítiques 
feministes del futur
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El domingo 8 de enero la plaza de Catalunya acoge una nueva 
edición de la Cursa de Reis, que organiza la entidad Corresolidaris 
con el apoyo del Ayuntamiento de Cornellà. La competición 
OPEN 5 KM se celebrará sobre un circuito de 5.000 metros 
que recorrerá las calles de Cornellà, y estará cronometrada 
por Championchip. La Caminata popular también corresponde 
a 5.000 metros por la ciudad, con un recorrido diferente, y las 
pruebas infantiles se disputan en torno a la plaza de Catalunya.

La Cursa tiene una vertiente eminentemente solidaria: 
por un lado, la recogida de juguetes destinados a familias 
desfavorecidas de la ciudad, que se entregan a la Cruz Roja de 
Cornellà, entidad que se encargará de distribuirlos. Se podrán 
entregar los juguetes al recoger el dorsal y también el mismo 
día de la Cursa, así como en un punto especial en el Centro 
Comercial Splau los días 2, 3 y 4 de enero de 10.00 a 20.00 horas. 

El otro objetivo solidario de la Cursa es la recaudación de 
fondos para diferentes proyectos. Este año Corresolidaris destinará 
el 100% de esta recaudación a la Fundació Tot De Cor, que 
atiende a alumnos con necesidades especiales en su educación.

40 ANYS 
D’ESPORT 
ESCOLAR 
AL BAIX
Fins al proper mes de març es pot visitar 
al Parc Esportiu Llobregat l’exposició 
40 anys de Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, que organitza aquest ens 
amb la intenció de fer un recorregut en 
imatges en agraïment a tothom que durant 
aquestes quatre dècades ha fet possible el 
desenvolupament de l’esport a la comarca.

L’exposició vol posar de relleu el 
paper que ha jugat el CEBLLOB en la 
promoció de conceptes fonamentals per 
a la societat com l’educació, la salut i la 
cohesió territorial, amb un format atractiu 
i dinàmic on domina la imatge fotogràfica 
i on el protagonisme és de la ciutadania, 
els clubs i les escoles de la comarca.

40

DEPORTE Y 
SOLIDARIDAD SE DAN 
CITA EL 8 DE ENERO

CURSA DE REIS – 8 DE ENERO DE 2023 
Salida Caminada Popular  9.40 h
Salida Inclusiva  9.50 h
Salida Cursa OPEN 5 KM  10.00 h
Pruebas infantiles  11.30 h

INSCRIPCIONES:  

https://www.corresolidaris.org/cursadereis/



Aquest mes hem presentat una moció impulsada per Amnistia 
Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió 
Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària, Marea 
Blanca Catalunya, Metges de Catalunya I la CONFAVC per 
demanar l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut 
a l’Atenció primària, per millorar dels nostres CAPs i per demanar 
un servei d’urgències pediàtriques a Cornellà.

Els serveis que ofereix l’Atenció primària són: medicina de 
família, infermeria, salut sexual i reproductiva, salut mental, salut 
bucodental, treball social, fisioteràpia i nutrició.

A Cornellà és fàcil comprovar la important demora en 
l’atenció dels diferents serveis i és necessari un servei d’urgències 
pediàtriques ara inexistent malgrat que és una demanda de fa 
anys. Per la a manca de recursos i personal, el seguiment dels 
crònics realitzat en els CAPs és irregular, poc rigorós i l’atenció 
telefònica en aquests centres és molt deficient.

Marea Blanca exigeix al Govern de la Generalitat que 
compleixi el compromís d’arribar a aquest 25%. Segons paraules 
del portaveu de Marea Blanca, les xifres que es donen, no són 
reals i són manipulables, com per exemple que es destina el 
17% quan en aquest moment no arriba al 14%. La ciutadania 
financem la sanitat pública i tenim el dret a decidir també, quina 
sanitat és la que volem. 

L’atenció primària funciona gràcies als seus professionals que 
es troben en una situació de sobrecàrrega laboral i precarietat 
crònica. Un personal exhaust amb alts nivells d’ansietat i 
frustració, amb abandonament laboral en un sistema infradotat 
i amb dificultat per trobar personal. Els aplaudiments s’han de 
traduir en ampliació de plantilles i millora de condicions 

laborals per a un millor accés al dret a la salut i qualitat de 
l’atenció sanitària. Rescatar l’Atenció primària garanteix nivells de 
salut més alts, equitatius, eficients i disminució de les desigualtats 
i la mortalitat.

L’Aliança de Marees i Moviments Socials, la 
Plataforma en Defensa dels Serveis Públics i la plataforma 
#MésDretsMésJusticiaSocial han començat mobilitzacions, ja 
que a Catalunya estem a la cua de la inversió global en sanitat 
pública, i som la comunitat autònoma que menys destina a 
atenció primària després de Madrid. Tenim un sistema mixt i 
publicoprivat i des de fa molts anys la sanitat catalana és víctima 
de retallades i privatitzacions per al benefici d’empreses que fan 
negoci amb la nostra salut. 

Des de Podemos volem la derogació dels articles 67 i 90 de 
la Llei General de Sanitat, que permeten derivar pacients a la 
privada i la Llei 15/97 (del govern d’Aznar), que permet la gestió 
dels centres públics per empreses privades. Exigim que s’elabori 
un pla de xoc per salvar l’Atenció Primària, per al seu blindatge i 
es col·loqui en el lloc que mereix.

Mobilitzat en defensa de la salut de totes!
Més informació en Mossèn Andreu 21 o al tel 679520932

En el pleno de noviembre se aprobó inicialmente la modificación 
de la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, siendo 
Ciutadans el único Grupo Municipal que votó en contra. La 
nueva propuesta, según el equipo de gobierno, persigue corregir 
conductas sin un afán recaudatorio, sin embargo, conlleva un 
aumento sustancial de las sanciones. Actualmente, la sanción 
mínima por dejar residuos en los exteriores de los contenedores 
es de 300€ y con la modificación pasará a 850€, la sanción 
grave 1.501€ y la muy grave 2.000€. También, se aumentan los 
importes de sanción por vandalismo en 600€, 1.000€ y 3.000€ 
más la reparación del bien dañado.

Desde Ciutadans estamos a favor de la tolerancia cero 
contra la minoría de incívicos y opinamos que las actuales 
sanciones ya ejercen como medidas coercitivas, por lo tanto, 
no creemos que aumentar las sanciones reduzca drásticamente 
las acciones incívicas y el vandalismo de esta minoría. Además, 
como administración municipal también nos tenemos que 
cuestionar el papel que estamos llevando a cabo, ya que, con 
tantos educadores y agentes cívicos, serenos y otras figuras 
municipales, no estamos consiguiendo reorientar las conductas 
de una minoría. Y otro asunto, no menos importante es el 
mantenimiento y la reparación del espacio público, ya que, si no 
se subsanan y se arreglan pronto los desperfectos o se mejora la 
recogida de los residuos de los contenedores, sucede que acaba 
en degradación del espacio público y estamos transmitiendo a la 
ciudadanía un mensaje de dejadez y abandono. 

Para Ciutadans sería adecuado implementar nuevas 
estrategias de sensibilización más llamativas para ayudar 
a concienciar a los incívicos de que el espacio público y 
el mobiliario urbano son “de todos” y no “de nadie”, y que 
el vandalismo comporta un sobrecoste sufragado con los 
impuestos municipales.

En la parte de control, todos los grupos municipales 
presentamos una moción conjunta sobre el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nuestro Grupo 
Municipal presentó una iniciativa para potenciar el Servicio 
Municipal de Mediación Ciudadana, un servicio que intentar 
resolver conflictos de toda índole: vecinales, convivencia en el 
espacio público o en el ámbito familiar. La mediación trata de 
resolver estos problemas, con un profesional con formación 
específica imparcial que escucha a las dos partes y trata de 
entender el conflicto y buscar soluciones consensuadas 
mediante el diálogo e intentando que la relación entre las 
partes continúe en un futuro. Potenciar este servicio podría 
ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos cornellanenses, 
facilitándoles herramientas necesarias para solucionar problemas 
que, de llegar a la vía judicial, podrían ser más complejos. Quedan 
pocos días para Navidad, días de familia y amigos, de recuerdos 
y de mucha ilusión, en especial para los más pequeños. Desde 
Ciutadans Cornellà, os deseamos que paséis unas felices fiestas. 

CATALUNYA, A LA CUA D’INVERSIÓ 
EN SANITAT PÚBLICA SOBRE INCIVISMO Y CONVIVENCIA

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos
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El Reglament Orgànic Municipal (ROM), és el document que 
regula el funcionament dels plens municipals, les juntes de 
govern local, els consells de participació, el Consell de Ciutat 
i la figura del Síndic de Greuges, entre d’altres. Així com els 
drets d’informació i participació ciutadana de la població i 
entitats del municipi.

L’actual ROM és vigent des del 2013 i és un dels més 
restrictius que hi ha. Fa set anys, es va aprovar una moció del 
nostre grup municipal per modificar-lo. Ja en aquell moment, 
es requeria una adaptació a la legislació vigent i millores en la 
transparència i participació ciutadana.

En l’anterior mandat, els diferents grups municipals amb 
representació al consistori i el Consell de Ciutat vam presentar 
propostes per actualitzar el ROM, així com la Secretària General 
ho va fer en àmbits jurídics. Va acabar el mandat sense que 
s’aprovés cap reforma. El 2019 vam tornar a presentar una moció 
per la seva modificació i l’equip de govern es va comprometre a 
fer-ho efectiu aquest mandat, amb el necessari debat previ amb 
els grups municipals, els quals vam tornar a presentar propostes.

Ara, a 6 mesos de les eleccions municipals, el PSC ha 
portat a aprovació només les modificacions jurídiques 
i tècniques, que ja s’haguessin pogut incorporar fa 
anys, menystenint tota la feina feta per la resta de grups 
municipals, entitats i personal de l’Ajuntament que ha 
redactat els informes tècnics corresponents. No pretenen 
aprovar cap de les propostes polítiques, a excepció d’alguna 
proposta de funcionament, que proposen ells mateixos.

Hi ha hagut temps més que suficient per arribar a acords 
els diferents grups municipals, però ni en l’anterior mandat 
ni en l’actual, el PSC ha tingut voluntat d’arribar a consensos. 
Lamentablement, com en molts altres casos.

És imprescindible, per exercir un bon govern, incorporar 
eines per fomentar la transparència i la participació ciutadana 
en la gestió municipal. Hem perdut l’oportunitat de fer-ho 
possible. La ciutadania i les entitats de la ciutat continuaran 
sense poder participar activament en els plens municipals.

A més a més, ja que s’aprovaria aquesta reforma, degut a 
la majoria absoluta del PSC, com a mínim s’havia de garantir 
que el text definitiu fos correcte lingüísticament i que no hi 
hagués discriminacions de gènere. Però no serà així, i un 
document tant important com aquest, es publicarà amb 
faltes d’ortografia i utilitzant un llenguatge no inclusiu. El 
mateix passarà amb l’Ordenança de Convivència Ciutadana i 
en d’altres documents oficials de l’Ajuntament. 

Des d’Esquerra Republicana de Cornellà seguirem 
treballant per un Ajuntament més transparent i amb espais 
reals de participació ciutadana. Us desitgem unes bones 
festes i els millors desitjos per al 2023, i recordeu, a Cornellà 
disposeu de tot tipus de comerços on poder comprar de 
proximitat i de qualitat.

Un año más en Cornellà, con su Ayuntamiento al frente, nos 
sumamos al clamor que exige no ceder nunca en la lucha 
para acabar por siempre con la violencia machista. Un años 
más y ya son muchos en los que cada 25 de noviembre la 
ciudad denuncia los crímenes que esta plaga ocasiona entre 
nosotras, con el deber de combatir con todos los medios 
y fuerzas las atrocidades, injusticias y desigualdades que 
arremeten contra las mujeres, en todo el mundo.

A pesar de todo el camino recorrido, a pesar de 
esfuerzos y medidas para erradicar la violencia de género, 
desgraciadamente aún queda mucho por hacer. Por eso, es 
vital no ceder, no cejar en el empeño y seguir empujando 
con la misma fuerza, siempre, para expulsar de nuestras 
vidas cualquier atisbo machista que pueda discriminar o 
menospreciarnos. Que pueda asesinarnos.

Cornellà ha sido pionera en muchos aspectos de esta 
lucha constante, en defender y proteger los derechos de las 
mujeres, promoviendo la igualdad efectiva de manera plena 
en todos los ámbitos de la sociedad.

Venimos trabajando desde hace ya más de tres décadas 
para atender, prevenir y sensibilizar, acompañando a todas 
las mujeres que sufran cualquier injusticia y violencia. Y si 
bien es cierto, que todo este esfuerzo sigue dando sus frutos 
conquistando equidad, consiguiendo cambios y alentando el 
rechazo social ante la lacra, seguimos sufriendo violaciones 
flagrantes que agreden al sistema de valores que debiera 
garantizar la igualdad entre hombre y mujeres. Y mientras esta 
desigualdad económica, social, cultural, en definitiva humana 
persista, el mal no acabará. Por eso hay que decir, siempre, 
cada día: ¡ni un paso atrás! Tolerancia cero ante cualquier 
actitud que favorezca la injusticia y vulneran la igualdad.

Hay que seguir luchando con leyes, con armas que se 
comprometan con los derechos de las mujeres, que protejan 
a las víctimas, que impartan justicia sobre los agresores. 
Pero también seguir avanzando con más educación, 
educación en igualdad. Asesorando, formando, previniendo, 
detectando, haciendo seguimiento… Educar para combatir.

Educando desde niños, especialmente a jóvenes y 
adolescentes, ante las conductas afectivas y sexuales nocivas 
y tóxicas. Combatiendo la feminización de la pobreza. 
Haciéndonos corresponsables, todos, de que esta es una 
lucha común, en la que la humanidad se impone al género.

Ojalá, con los años, los menos posibles, la fecha del 25 
de noviembre solo sea un recuerdo, la efeméride borrada 
de algo que supimos y pudimos enterrar. Mientras tanto, 
sigamos luchando para llegar a ella sin una menos de 
nosotras, ni una víctima más. 

Ya sabéis, nos podemos escribir psc@aj-cornellà.cat, o, 
defendiendo nuestros derechos, nos vemos por la ciudad.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 
UNA OPORTUNITAT PERDUDA NI UNA MÁS, NI UNA MENOS

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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A la darrera sessió del fòrum Cornellà Creació vam gaudir 
de la inspiradora xerrada de l’Anna Maiques, reconeguda 
economista i investigadora, fundadora de l’empresa 
Neuroelectrics, on es desenvolupen tecnologies innovadores 
per monitorar i estimular el cervell de pacients de diferents 
patologies. Maiques explica que quan va instal·lar-se a Boston, 
l’epicentre de la investigació científica amb aplicacions 
mèdiques, la va sorprendre les dificultats per accedir a 
finançament i a contactes per poder tirar endavant projectes 
amb bones idees darrere. En aquest sentit, l’emprenedora 
barcelonesa destaca la importància dels espais de 
networking, un terme molt emprat en l’àmbit empresarial que 
consisteix bàsicament en establir xarxes de relacions per a 
generar oportunitats de negoci o laborals.

La gent treballadora dels nostres barris i ciutats també 
necessita espais de networking, principalment perquè, 
segons dades del Ministeri de Treball, la meitat de la gent 
assalariada del nostre país ha trobat el seu lloc de feina 
gràcies a la seva xarxa de contactes (amics, coneguts o 
familiars). Com més àmplia i diversa sigui aquesta xarxa de 
contactes més oportunitats de progrés social tenim. Aquest 
networking social es dóna a ciutats com la nostra a espais 
com les entitats socials, educatives, culturals i esportives, però 
tothom no hi participa o no se sent cridat, per això, des de les 
administracions públiques cal promoure la participació de la 
ciutadania en activitats inclusives, de relació horitzontal, per 
crear vincles i enriquir les nostres xarxes de relacions.

El sector públic, a més de democratitzar i redistribuir 
riquesa, també ha de repartir patrimoni social i cultural per 
garantir la igualtat d’oportunitats. Les persones hem de 
rebre les mateixes oportunitats educatives a l’escola pública, 
però també a la resta d’espais on socialitzem i adquirim 
coneixements i capital social com són els espais de lleure 
educatiu, de formació artística o esportiva, entre altres. Per 
això, és importantíssim garantir l’accés de totes les famílies a 
aquestes activitats sense segregació o discriminacions. Un bon 
exemple de Cornellà, que cal reivindicar i replicar, és la potent 
oferta de l’Escola Municipal de Música amb tarifació social, a 
instàncies del nostre grup, per garantir l’equitat d’accés.

Diu en Jaume Funes al seu darrer llibre que moltes de 
les coses que ens angoixen avui dia tenen a veure amb la 
reducció dels nostres vincles socials, una reducció provocada 
especialment pel sistema econòmic imperant. La vida en 
comunitat ens dóna més avantatges que inconvenients i el 
declivi comunitari ens afecta. Amb tot això, desitgem que el 
2023 sigui un any de prosperitat social i econòmica, individual 
i col·lectiva, i que aprofiteu aquestes festes per enfortir les 
vostres relacions i amistats. Feliç 2023!

En aquest mes, moltes famílies treballadores enlluernades per 
la il·luminació dels carrers fan equilibris pressupostaris entre 
compres amb inflació del 7,3% i pujada del tipus d’interès de 
2,21% que augmenta la despesa mensual d’hipoteca.

Al problema econòmic, s’afegeix el de salut. La nostra 
classe comença a mobilitzar-se per defensar la sanitat 
pública i de qualitat. Les multitudinàries manifestacions de 
les Comunitats de Madrid, Euskadi i Andalucía convocades el 
mes passat van ser l’avanç de la batalla al carrer que s’estén 
com una taca d’oli, fins arribar a la nostra Comunitat, on 
Metges de Catalunya, convoca pel mes de gener dues dies  
de vaga, a la qual, esperem s’afegeixen altres col·lectius.

A Catalunya, dins de les sessions parlamentàries 
d’aprovació pressupostos 2023, al Parlament s’ha aprovat una 
moció presentada a instància de Marea Blanca i altres grups 
professionals sanitaris per augmentar fins el 25 % la partida 
pressupostària destinada a l’atenció primària. Es aconseguir 
una reivindicació històrica i fer complir al Govern amb la 
recomanació de la OMS, encara que això, suposa una minsa 
mesura per evitar la fallida del sistema sanitari actual.

Pensem que aquesta proposta li manca aclarir la 
destinació dels diners per ser més eficaç. La participació dels 
treballadors de la salut que formen l’equip de cada CAP, que 
coneix als pacients i les seves necessitats, són els més adients 
per determinar si cal augmentar o reforçar pediatria, salut 
mental, cronicitat o atenció domiciliària. En aquest sentit,  
van intervenir davant del últim ple.

Seguint amb el tema de salut, van presentar un prec 
per solucionar la situació crítica d’atenció del servei CDIAP 
amb augment de demanda per part de cada vegada més 
famílies amb disminució dels professionals que els atenen. 
Manquen logopeda, treballadora social i administrativa fixa i 
no contractada en el temps de plans d’ocupació. Substitució 
de baixes, per evitar la desatenció del procés a l’Infant.

L’any finalitza amb notícies positives, com els resultats 
electorals en Brasil. Orientadores són les jornades de 
vaga general del passat mes a Grècia i Bèlgica amb grans 
manifestacions. En el Dia Internacional d’eliminació de 
violència masclista, treballadores del comerç feien vaga i 
es manifestaven A Coruña sota el lema “les dependentes 
d’Inditex no arribem a fi de mes” demostrant que els salaris i 
treball precari també és una mena de assetjament femení.

La victòria dels 38 treballadors de Zumosol en el 
cobrament de les indemnitzacions per acomiadament 
improcedent i salaris pendents desprès de 331 dies de 
tancament en la empresa és un exemple que la unió 
organitzada i perseverant és el camí.

El nostre aparell d’orientació dins del sistema capitalista per 
una vida digna és la organització i lluita. Per totes i tots: bones i 
reivindicatives festes de Nadal i esperançador Any Nou.

REDISTRIBUIR RIQUESA,  
TAMBÉ LA SOCIAL ASTROLABI NADALENC

ELISABET GARCÍA 
Regidora no adscrita

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà
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DESEMBRE/ 
GENER
https://agenda.cornella.cat

APRÈN I MILLORA EL TEU CATALÀ 
Els dies 19 i 20 de desembre el Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà obre les inscripcions 
per als cursos del primer trimestre de 2023. Els 
interessats han d’haver fet prèviament una prova 
de nivell. Els qui ja han fet un curs anteriorment 
poden inscriure’s els dies 15 i 16 de desembre 
sense haver de fer la prova. Més informació a 
https://www.cpnl.cat/inscripcions/

FORMACIÓ I BENESTAR ALS 
CENTRES CÍVICS 
Aquest mes s’obren les inscripcions als centres 
cívics de la ciutat per als primers cursos de 2023. 
Al Centre Cultural Joan N. García-Nieto seran a 
partir del 19 de desembre, al Centre Cívic de Sant 
Ildefons, del 27 de desembre, i al Centre Cívic del 
PELL, ja des del 12 de desembre. Hi trobareu una 
gran varietat d’opcions formatives i de creixement 
personal. Més informació a www.cornella.cat

CARNESTOLTES 2023 
Del dilluns 16 de gener al divendres 3 de febrer (ambdós 
inclosos), tots aquells grups i col·lectius que ho vulguin poden 
dur a terme la inscripció per participar al gran cercavila i 
Concurs de Comparses del Carnaval 2023 a Cornellà de 
Llobregat. La inscripció serà telemàtica a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà. Consulteu com 
realitzar-la i les bases del concurs a www.cornella.cat

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES
Es recorda a totes les entitats inscrites en el Registre 
Municipal d‘Entitats que, com cada any, tenen 
l‘obligació d‘actualitzar les dades del Registre durant 
el primer trimestre de l‘any, d‘acord amb el que 
estableix el vigent Reglament Orgànic Municipal. 

És necessari efectuar aquest tràmit per gaudir dels 
drets que la inscripció els reconeix. Els formularis estan 
penjats a la web municipal www.cornella.cat 

Per realitzar els tràmits i gestions es requereix disposar d’un 
certificat digital, d’acord amb la llei 39/2015 del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

El certificat digital els permetrà realitzar tota 
mena de tràmits mitjançant Internet.

ESCOLTA LA  
TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 
@radiocornella

SERVEIS

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT? CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
T. 93 474 28 41 

Guàrdia Urbana de Cornellà 
Rubió i Ors, 65 (Edifici Can Gaya) 
T. 93 377 14 15 (24 h)

Mossos d’Esquadra 
Travessera, 11 
T. 93 255 36 00

Descarrega l’APP  
de Seguretat Ciutadana

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA  
DE GUÀRDIA  
A CORNELLÀ?

Aquí la trobaràs!

19 20 21 22 23 24 25

   15 16 17 18

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15



www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat


